
1. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK): 

 

Przewodniczący: 

 dr hab. Katarzyna Rećko 

Członkowie: 

 dr hab. Dariusz Satuła, prof. UwB 

 dr hab. Marek Nikołajuk, prof. UwB 

 dr Marek Brancewicz 

 dr Krystyna Perzyńska 

 dr Jan Żochowski 

 mgr Wojciech Dobrogowski 

 przedstawiciel studentów wskazany przez samorząd studencki 

 

Zakres kompetencji: 

 

1) Podejmuje działania monitorujące na rzecz zapewnienia jakości kształcenia na 

Wydziale (lista działań monitorujących wskazana jest w Uchwale, § 3 ust. 1 z ich 

wyszczególnieniem, które znajduje się w §3-§14). 

2) Przeprowadza okresowe przeglądy infrastruktury dydaktycznej (wyposażenia 

technicznego pomieszczeń, pomocy i środków dydaktycznych, aparatury badawczej na 

której są przeprowadzane prace dyplomowe, specjalistycznego oprogramowania, 

zasobów bibliotecznych, informacyjnych) obejmujące ocenę sprawności, dostępności, 

aktualności, dostosowania do liczby studentów. 

3) Monitoruje poprawność zasad postępowania w sytuacjach konfliktowych związanych z 

weryfikacją efektów uczenia się oraz sposoby zapobiegania i reagowania na 

zachowania nieetyczne i niezgodne z prawem. 

4) Monitoruje aktywność naukową studentów, w tym publikacje, w dyscyplinach, do 

których kierunek jest przyporządkowany. 

5) Monitoruje publiczną dostępność informacji o studiach obejmującą co najmniej: cel 

kształcenia, kompetencje oczekiwane od kandydatów, warunki przyjęcia na studia i 

kryteria kwalifikacji kandydatów, terminarz procesu przyjęć na studia, program 

studiów, w tym efekty uczenia się, opis procesu nauczania i uczenia się oraz jego 

organizacji, charakterystykę systemu weryfikacji i oceniania efektów uczenia się, w tym 

uznawania efektów uczenia się uzyskanych w systemie szkolnictwa wyższego oraz 

zasad dyplomowania, przyznawane kwalifikacje i tytuły zawodowe, charakterystykę 

warunków studiowania i wsparcia w procesie uczenia się. Sprawdza aktualność i 

zrozumiałość informacji o studiach oraz jej zgodność z potrzebami różnych grup 

odbiorców (kandydatów na studia, studentów, pracodawców). 

6) Ocenia pracę Wydziału na podstawie analizy wyników działań monitorujących. 

7) Sporządza coroczne sprawozdanie do 15 października każdego roku akademickiego 

z funkcjonowania elementów systemu jakości kształcenia na Wydziale. Wzór 

sprawozdania stanowi Załącznik nr 6a Uchwały. Protokół wskazuje m.in. mocne i słabe 

strony Wydziału w poszczególnych obszarach podlegających monitorowaniu. Protokół 

jest przekazywany Dziekanowi i Radzie Wydziału do dyskusji i zatwierdzenia do 30 

listopada. 

 


